
    

                  Spalio 16 oji – 

PASAULINĖ MAISTO DIENA 

 

                                

Spalio 16-oji – Pasaulinė maisto diena. Ją minėti pasiūlė Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija 

(FAO – Food and Agriculture Organisation). Jungtinių tautų organizacija palankiai priėmė šią iniciatyvą ir 

patvirtino kaip minėtiną dieną. Šiais metais Pasaulinės maisto dienos tema – "Auginti. Maitinti. Palaikyti. 

Kartu. Mūsų veiksmai – mūsų ateitis!” 

Daugiau nei 2 milijardai žmonių negali reguliariai gauti saugaus, maistingo ir sveikatai 

palankaus maisto. Manoma, kad iki 2050 m. Pasaulio gyventojų skaičius pasieks beveik 10 mlrd. 

Beveik 690 milijonų žmonių yra alkani, o jų skaičius nuo 2019 metų padidėjo 10 milijonų. 

Pandemiją COVID-19 prie šio skaičiaus gali prisidėti 83–132 milijonai žmonių, atsižvelgiant į ekonomikos 

augimo scenarijų. 

Nuo 2014 m. nuolat didėjantis badas kartu su didėjančiu nutukimu aiškiai rodo, kad reikia 

paspartinti ir išplėsti veiksmus stiprinant maisto sistemas ir apsaugant žmonių pragyvenimo šaltinius. 

 

Auginti. Maitinti. Palaikyti. Kartu. Šiandien tik devynios augalų rūšys sudaro 66% visos pasėlių 

produkcijos, nepaisant to, kad yra bent 30 000 valgomųjų augalų. Turime auginti įvairų maistą, kad galėtume 

maitinti žmones ir palaikyti planetą. 

 

BŪSIMOS MAISTO SISTEMOS. Mūsų ateities maisto sistemose turi būti užtikrinta visiems 

prieinama ir sveika mityba bei tinkamos pragyvenimo šaltiniai maisto sistemos darbuotojams, kartu išsaugant 

gamtos išteklius ir biologinę įvairovę bei sprendžiant tokias problemas kaip klimato kaita. 

 

Maisto švaistymo mažinimas – tai ne tik galimybė prisidėti prie gamtos išsaugojimo, bet ir 

puikus būdas sutaupyti pinigų. Viena didžiausių išlaidų grupių šeimos biudžete yra išlaidos maistui. Kiek 

sutaupysime virtuvėje, priklauso nuo kelių pagrindinių priežasčių: kaip apsiperkame, kaip išnaudojame ir 

panaudojame turimus produktus ir kaip sugebame planuoti. Tad ką gi daryti, kad maisto išmesti išvis 

nereikėtų? 

 

1. Susiplanuokite, ką pirksite. Sudarykite savaitės meniu. Patikrinkite šaldytuve ir 

spintelėse, kokių reikalingų produktų jau turite, tada užsirašykite tik tai, ko dar reikia nusipirkti. Sąrašą 

pasiimkite į parduotuvę ir pirkite tik tai, kas jame nurodyta. Nesusigundykite nuolaidomis ir neikite į 

parduotuvę alkani, nes prisipirksite nereikalingų dalykų. Rinkitės nesupakuotus vaisius ir daržoves, kad 

galėtumėte jų nusipirkti tiksliai tiek, kiek reikia.  



   2. Patikrinkite suvartojimo datas. Jei manote, kad nespėsite suvalgyti maisto 

produkto, kurį reikia greitai suvartoti, paieškokite produkto, kurį reikia suvartoti per ilgesnį laiką, arba tiesiog 

pirkite jį tą dieną, kai jo reikia. Nemaišykite dviejų formuluočių: 

 Nuoroda „Geriausias iki ...“ arba „Geriausias iki ... pabaigos“ (t. y. minimalus tinkamumo vartoti terminas) 

nurodoma ant negreitai gendančių maisto produktų pakuočių. Pavyzdžiui: kruopų, miltų, makaronų, taip pat 

konservuotų, džiovintų maisto produktų ir pan. Pasibaigus šalia užrašo „Geriausias iki ...“ nurodytam terminui, 

maisto produktai dar yra saugūs vartoti, tačiau jų kokybė jau gali būti pablogėjusi. 

Nuoroda „Tinka vartoti iki ...“ (t. y. maksimalus tinkamumo vartoti terminas) nurodoma ant greitai gendančių 

maisto produktų ir per trumpą laiką gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą. Taip ženklinami mėsos, žuvies 

ar paukštienos produktai, gaminiai ar pusgaminiai, pienas ir pieno produktai, šviežiai spaustos, 

nepasterizuotos vaisių sultys ir  pan.  Pasibaigus šalia užrašo „Tinka vartoti iki ...“ nurodytam terminui, 

maisto produktai gali būti nesaugūs ir neturi būti vartojami. 

 3. Gaminkite namuose. Jei procesas atrodo nuobodus, paskatinkite prisidėti 

šeimą. Vienu kartu galite pagaminti daugiau ir užšaldyti – nereikės pirkti pusgaminių. Sutaupysite laiko ir 

pinigų, valgysite sveikiau ir skatinsite ekologišką vartojimą, nes nepirkdami pusgaminių sunaudosite mažiau 

plastikinių indų ir pakuočių. Patarimu galima pasinaudoti ir ruošiant gaminius iš tešlos – pasidarykite daugiau 

tešlos, nei jums reikia tam kartui, ir užšaldykite. Tai ypač tinka trapios tešlos sausainiams. Tąkart papildomai 

laiko sugaišite nedaug, o kitąkart, kai užsimanysite skanėstų ar užklups netikėti svečiai, jums nereikės bėgti į 

parduotuvę pirkti vaišių. Sutaupysite ir patys vykdami į svečius. 

  4. Tinkamai laikykite maistą šaldytuve.  Šaldytuvo temperatūra, priklausomai 

nuo jo dalies, turėtų svyruoti tarp 3 laipsnių šaldytuvo apačioje ir 7 laipsnių viršutinėse jo dalyse. Mėsą, 

pieną, kiaušinius bei jų produktus patariama laikyti apačioje, o žuvies gaminius – viršuje. Maždaug 7 

ºC temperatūroje galima laikyti kiaušinius, šviežias jūros gėrybes, 5 ºC temperatūra tinkama pieno 

produktams, šviežiai mėsai, paukštienai ar žuviai, o daržoves geriausia laikyti 0–5 ºC temperatūroje. 

Žmonės dažnai mėgsta kefyrą bei kitus rūgštaus pieno produktus laikyti šaldytuvo durelėse – to daryti 

nereikėtų, mat šiam produktui reikalinga pastovi temperatūra, o varstant dureles ji kinta ir gali siekti net 10–

15ºC, ir tai sutrumpins produkto galiojimo laiką. Šaldytuvo durelėse esančios lentynos puikiai tinka 

garstyčioms, naminiams padažams ar sviestui. Maisto likučius sudėkite į skaidrius atskirus indelius. Kitu 

atveju juos pamiršite ir jie stovės šaldytuve, kol suges. 



5. Maistą laikykite taip, kaip nurodyta ant pakuočių. 

 

 6. Kaitaliokite tvarką. Kai nusiperkate naujų maisto produktų, dėkite juos į šaldytuvo 

ir spintelių lentynų galą, o anksčiau turėtus produktus laikykite priekyje, kad maistas neužsiliktų ir nepasentų. 

 

 

 

7. Maistą tiekite mažomis porcijomis, o kas norės, galės pabaigęs įsidėti daugiau. 

 

 

8. Suvartokite likučius. Neišmeskite maisto likučių. Juos galite suvartoti kitą dieną 

pietums ar vakarienei arba užšaldyti ir suvartoti kitą kartą. Iš tik pradėjusių minkštėti vaisių galite pasidaryti 

tirštą kokteilį ar išsikepti pyragą, o iš pradedančių vysti daržovių – išsivirti sriubą. 

 

9. Užšaldykite maistą, jei suvalgote tik mažą jo dalį, pavyzdžiui, duoną – po to keletą 

riekelių galėsite iš šaldiklio išsiimti prieš pora valandų. Taip pat užšaldykite nesuvalgytą pagamintą maistą, 

kuris pravers vakarais, kai būsite per daug pavargę suktis virtuvėje. 

 



10. Panaudokite atliekas kompostui. Tam tikras kiekis maisto atliekų 

neišvengiamas, tad kodėl gi nepaskyrus atskiros šiukšlių dėžės vaisių ir daržovių žievelėms? Po kelių mėnesių 

turėsite vertingo komposto augalams. Pagaminto maisto atliekas sutvarkysite virtuviniu komposto gamybos 

prietaisu. Tiesiog sudėkite į jį atliekas, padenkite jas specialių mikrobų sluoksniu ir palikite fermentuotis. 

Gautą kompostą galima panaudoti augalams namuose ir sode. 

 

Sotus žmogus niekina medų, o alkanam žmogui net kartus dalykas atrodo saldus   
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